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محضر جلسة
محضر جلسة المجلس البلدي غير االعتيادية رقم  T9/2019المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  2019/10/08في تمام الساعة 20:00
وذلك في قاعة الحكمة -البناية الجديدة.
الحضور:
سمير صبحي محاميد -رئيس

زكي محمد اغباريه -قائم باالعمال

علي عدنان جبارين -نائب

علي خليل جبارين -نائب

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

فاروق عوني محاجنة -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد نجيب محاميد -عضو

بالل ظاهر محاجنة -عضو

توفيق سعيد جبارين -عضو

محمد فوزي محاميد -عضو

اياد احمد حج فرح -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

طارق زياد ابو جارور -عضو

زياد ابراهيم ابو شقرة -عضو

رامز محمود جبارين -عضو

وافي فخري زيتاوي -عضو

محمد يوسف اغبارية -عضو

وبمشاركة كل من:
احمد محمود صادق جبارين -السكرتير ومدير
الموارد البشرية

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

رفعت احمد محاجنة -مراقب البلدية

ناصر خالد اغباريه -مساعد رئيس البلديه

سليمان حسين محاميد -مهندس البلدية

شفيق نشأت قاسم -مدير التخطيط االستراتيجي

الغياب:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

جدول االعمال:
 .1اطالع المجلس البلدي على اخر المستجدات التي طرأت على الخارطة الهيكلية الشمولية للمدينة .

مجرى الجلسة:

أفتتح الجلسة رئيس البلدية د .سمير محاميد بقوله :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .1اطالع المجلس البلدي على اخر المستجدات التي طرأت على الخارطة الهيكلية الشمولية للمدينة .
عرض رئيس البلدية الموضوع امام الحضور للنقاش ,ثم قدم شرحا عن اخر المستجدات الخاصة مع
المسؤولين ومع المؤسسات ذات الصلة ولالسف قوبلنا بالرفض والصدود توجههم ونواياهم واضحة ,التقينا مع
المحامية ساريت دانا لالستشارة حول الخطوات واالجراءات ,وهي اشارت علينا ان نقوم باالعتراضات بعد
االيداع.
ثم عرض امام الجميع  9مالحظات واعتراضات (مرفق طيه) وهي جزء من المحضر ,واختتم بقوله هناك
تساؤل :هل نسير ايضا في المسار القضائي؟
المحامي مصطفى قبالوي  -المستشار القضائي  -انا دائما بالتشاور مع المستشار القضائي للجنة التنظيم المحلية
عارة ونخرج باقتراحات وقرارات مشتركة.
المهندس سليمان محاميد  -مهندس البلدية  -نحن جزء من لجنة التوجيه ,نحن نتحفظ على خط االرتداد 80م ,اذ
انه كان من اهم االنجازات لنا ,اقترحي العملي عدم ايداع الخريطة بالشكل المقترح ويجب المتابعة الحثيثة
قضائيا وجماهيريا ,كذلك بان يتقدم اصحاب االراضي المتضررين اعتراضاتهم بشكل فردي كل حسب مشكلته
وليس بشكل جماعي نسخ لصق ,كذلك اعتراض البلدية الرسمي.
السيد وجدي حسن جبارين  -عضو البلدية  -يقترح حراك جماهيري تماما مثل الدريهمة وغيرها ,بسبب ان
االمر سياسي ليس اكثر باالضافة الى المسار القضائي والهندسي (تقديم التماس اداري).
السيد بالل ظاهر محاجنة  -عضو البلدية  -المسار الجماهيري واشراك القائمة المشتركة باالضافة الى
المظاهرات امام الحكومة ومقرها الرئيسي.
السيد مصطفى ابو ماجد  -عضو البلدية  -التأكيد على ان االمر سياسي واقترح معالجة المشاكل موضوعيا مثال
المنطقة الصناعية ,االرتداد وغيرها من المشاكل العالقة.
د .محمد نجيب محاميد  -عضو البلدية  -القضية سياسية ,هناك خطة تطوير على حساب مدينة ام الفحم من قبل
ميعامي ,المعركة هامة خاصة مع الحكومة القادمة ,انا مع الحراك الشعبي والمهني والجماهيري.
السيد فاروق عوني محاجنة  -عضو البلدية  -رفض فكرة تقديم الخارطة ويجب التعامل مع االمر بكل الصور
قضائيا وجماهيريا.
السيد سليمان فحماوي  -يقترح تداول خط االرتداد  80متر بين البلدية ومجلس منشة ,النضال الشعبي جمع
تواقيع من اصحاب االراضي ,المسار القضائي تأجيل ,التوجه الى الوزير بعدم ايداع الخارطة بقرار من
الوزير.
المحامي توفيق سعيد جبارين  -عضو البلدية  -يجب ان يكون ضغط جماهيري ,اعضاء الكنيست وطرح االمر
مع الوزير المختص.

التوجه للقضاء في هذه المرحلة ضد ايداع الخريطة من الخطأ البدء في هذه المرحلة.
االعالن عن البدء بخارطة هيكلية جديدة وعدم االعتراض بالخارطة الموجودة حاليا.
اقتراحات مرفق طيه رسالة باللغتين العربية والعبرية أ  +ب.
االستمرار في الضغط على ותמ"ל
المحامي علي بركات جبارين  -نائب رئيس البلدية  -دراسة الجانب القضائي مع الضغط الجماهيري.
السيد اياد احمد حج فرح  -عضو البلدية  -اطلب من المجلس سحب التصديق على الخارطة واالنسحاب من
الخارطة كمبادر.
د .سمير صبحي محاميد  -رئيس البلدية  -القرارات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المبادرة بتخطيط خريطة جديدة محسنة.
المجلس البلدي يعترض على الخارطة الشمولية.
اللجنة اللوائية حيفا ال تملك اي صالحية بالمبادرة لتخطيط هذه الخريطة الشمولية وال تملك
الصالحية بايداعها بدون موافقة المجلس البلدي.
المجلس البلدي سيقدم اعتراضا مبدئيا ضد الخريطة الشمولية.
المجلس البلدي يعلن بهذا بانه لن يشارك باي عمل لتنفيذ وتطبيق الخريطة وسوف يتخذ
التواصل مع اعضاء الكنيست واطالعهم على خطورة الوضع وتحديد جلسة مع الوزير
المسؤول.
دراسة االمر القضائي.

-----------------------------------------------بإحترام
السكرتير ومدير الموارد البشرية
احمد محمود صادق جبارين

